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Gällande den planerade Hantverkskonferensen har Björn Johansson gjort en 
sammanställning kring vad som behövs för att arrangera konferensen. 
Sammanställningen är skickad till Malmö högskola (där konferensen eventuellt ska 
hållas) för ställningstagande från chefer. Hantverkskonferensen kommer att äga rum 
under två dagar i augusti (förslag 130830 -130831), de tidigare föreslagna datumen i 
juni gäller inte längre. Om det blir negativt besked från Malmö högskola får en annan 
lokal eftersökas. Slutligt beslut angående Hantverkskonferensen måste fattas senast 
under februari månad. 
 
Fråga framkommer hur mycket undervisnings som ges på socionom- och 
psykologprogram på landets högskolor avseende lösningsfokus. Överenskommelse 
fattas om att Gunnar ska skicka ut frågor till högskolorna (socionomprogrammen) och 
någon annan (?) får skicka frågor till psykologprogrammen. 
 
Gunnar vill göra en studie om lösningsfokuserad behandling kring övervikt. Frågan som 
diskuteras är om medel för en sådan studie kan sökas hos Allmänna arvsfonden. Det 
framkommer att privatpersoner inte kan ansöka. Det diskuteras om vi kan söka medel i 
föreningens namn och att det i så fall skulle kunna vara ett projekt för SFLK, vilket vore 
både bra och spännande för föreningen. Det är dock viktigt att projektpengarna i sådana 
fall inte blandas med SFLK:s ekonomi. Gunnar kommer att ta reda på mer fakta i frågan. 
 
Gällande SFLK:s kommande inspirationsdag i Falun så har Göran pratat med Irene som 
ska hjälpa till med arrangemanget. Irene formulerar förslag på inbjudan, lokal är ordnad. 
Kostnaden för deltagare blir 495 kronor. Inbjudan kommer också att finnas på SFLK:s 
hemsida samt i nästa medlemsblad. Inbjudan kan också laddas ner från hemsidan och 
spridas/delas ut till intresserade. Cecilia meddela Anna-Karin i Falun om detta. 
 
Harrys, Sussans och Jonas möte med Socialstyrelsen i januari är inställt av oklar 
anledning och nytt förslag på datum väntas från Socialstyrelsen. 
 
Möte IRL; var ska vi träffas? Gunnar lägger ut förslag på datum (slutet av mars/början 
på april) på Doodle. 
 
Nästa styrelsemöte på Skype planeras till 130121 kl. 20. 
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